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 מבוא

לתקופת השלטון הערבי בספרד. הכיבוש הערבי בספרד, או כפי שכינו    מתקשר  ושחֻמוַ השם  

תקופה הארוכה  . ה1492-והסתיים בלספירה    8-אותה הערבים אנדלוסיה, החל בתחילת המאה ה 

מסגרת  שלא פסק גם כאשר השל תרבות ערבית  שגשוג  מרשים  הביאה ל  ם בספרדהערבינוכחות  של  

התפתח באנדלוסיה ג'אנר פואטי שנקרא מוושח ועל    10-ה  . במאהתהפוכות ושינויים  העבר  תהמדיני

יקלי. מה שנותר בידינו מאותה תקופה אלה הם טקסטים זפי עדויות מאותה תקופה נועד לביצוע מו

המנגינות    .אפיין אותו המבנה הפואטי שתכניו של הג'אנר ועל  של מוושחאת שמהם אפשר ללמוד על  

 .  ו המוושחאתהושרלחנים שבהם ה כל מידע עלמשום כך אין לנו ולא נרשמו 

 מתוך  " הי  ס  לּוד  נ  מוושחאת א  "ידועים שירים רבים כמוושחאת ולרוב הם מכונים    בתקופתנו

ש אנדלוסיההנחה  ג'אנר  לאותו  משתייכים  שנכהם  לאחר  המוושח  מעט  יר  .  כיום  האת  לנו  ידוע 

מוטעל  ומקור  שייחוס  ניווכח שלו  .  ה אנדלוסיה  הטקסט  ממבנה  לגמרי  המוושח  שונה  מבנה 

 עולם העות'מאני. נוצר בהשפעת השהוא יקלי מצביע על כך זהמו ואופן ביצועהאנדלוסי ו

, המשוררים שכתבו את מילותיהם והמלחינים  המוכרים לנו   מוושחאתרבים מהשל  יוצריהם           

הלחנים בהם הם מושרים נוצרו אינם ידועים. אלה מוושחאת שהטקסטים שלהם ו  שהלחינו אותם,

הב המאה  סוף  שלפני  כ  .19-תקופות  בתואראלה  מוושחאת  כמה   . (קדום   ,قديم)  יםד  קָ   מכונים  עד 

רק משום  כך כונה י 19-המאה אמצע ההולחן בשיתכן ששיר השירים האלה קדומים איננו יודעים, 

תחילת  באו    19-הולחנו בסוף המאה השחאת  שו ֻמו  וישנם גם  .  ותואוהלחין    אין מידע על מי שחיברש

'מאן )ומכמו  ידועים  בידי מלחינים    20-ה המאה    سيدיש )וד דרויי ס  ו(  1900-)?(1845  ,عثمان محمدחמד ֻעת 

ל  ,המצרים  (1892-1923 ,درويش א  ר  )-וֹעמ  ש  ט  של  .  הסורי(  1885-1950 ,البطش عمر ב  פריחתו  מקום 

סוגות    הופעת  , עםמצריםב.  חאתשוֻמו  הלחין ולשיר  המוושח בעת המודרנית היה סוריה, שם הרבו ל

לא חדל  ם כיא ,נדחק הצידה חאתשוֻמוביצועם של ה ,20-הראשונים של המאה הבעשורים  חדשות

ל  הבולטת בהן היתהשחאת  ים קמו קבוצות שהתמחו בביצוע ֻמוושבמשך השנ  לגמרי. ת א  ק  ר  - "פ 

ל ָיה" )-מּוסיָקה א  ב  ר  الموسيقى العربيةע  ד אל  ( בהנהגתו שלفرقة  ב  -1977 ,نويرة الحليم عبدויָרה )נָ לים  חָ -ע 

   . 1967-בבמצרים שנוסדה  , (1916

   בן זמננו שחוֻמושל ה  יםהפואטי מאפייניםה

מבנה  להם  שאין המסקנה היאו מבנים פואטיים שוניםשל  פעאפשר למצוא ש ימינוחאת של שוֻמוב

מחובר בשפה הערבית הספרותית. תכניו העיקריים    שחוֻמו , היחידותלהוציא חריגות  פואטי אופייני.  

פי  -על  ,כידוע  ,האסורה)ה  יקשורים באהבה, נושא מרכזי ונפוץ בכל הסוגות הקוליות, אך גם השתי

חת המוכרים  שוֻמואחד ההמילים הפותחות את    לפניכם לדוגמה  .היא נושא שכיח  (חוקי האסלאם

 : אינם ידועים מחבר המילים והמלחיןנחשב ל"קדים" משום שה ,כיום

 للصباح  واسقنيها        صرفا   االقداح لي إمال                                  

     الح كالفجر نورها             وعجبا   تيها   شربها                               

 .ני עד יאיר הבוקרשק  וה   ביין ָצרוף           יגביעמלא את                
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 . בוהק כשחר העולה אורּה   ,גנדרנותהיא ו יהירותשתיית היין                 

מזהמוגם   המעניקותשוֻמוב  תוארתיקה  כאחת ההנאות  לחיי  חאת  ה  טעם  אחד  חאת שוֻמואנוש. 

יב 20-שהולחן בתחילת המאה ה ,כיום ריים הפופול  פותח במילים:  ,ישוד דרויידי ס 

 العيدان  رنّات أسمعنا                    األلحان شادي يا    

ר המנגינות ,הו        מ  ז   ים. נו מצלילי העּודהשמיע            מ 

 

 

 שחו של הֻמוָ   יםיקליזהמו מאפייניםה 

)ספרים שכללו טקסטים של השירים ופרטים מסוימים    19-מהמאה ה  על פי ספרי מוושחאת         

שח  ֻמווה שלם של יקלי הזהמבנה המו יקלי, אך לא רישום בתווים של מנגינותיהם(זעל ביצועם המו

  מנגינה שונה   ,ולאחת  (A-בלהלן  תסומן ינה )גלשלוש מהם אותה מנ  .יקליותזחטיבות מו  ארבעכולל  

 הוא:   (  לימין  מאל)מש . סדר החטיבות(B-בתסומן )

                                                                  A    B  A  A 

  , חוזרת  היאבכל פעם ש,  Aגם בחטיבה  כלומר  שונה,  חטיבות האלה  מארבע ה  תהטקסט בכל אח

 צלילי  מנעדיה ליבדרך כלל על  היש באלא    ,A-מ  ה במנגינתרק שונה    האינ  Bהטקסט משתנה. חטיבה  

 :ותיקליזהמו טיבותהח ארבעשל  ן הלן שמותיהל. אחריםותר ומודולציות למקאמאת גבוה י

ר ) :   (A) ראשונה טיבהח ו  ָיה )דָ ( או בָ دور ד   (بدنيّةנ 

ר או בָ        :  (A) יהשני טיבהח ו  ָיה דָ ד   נ 

'אָנה ) :   (B) תשלישי טיבהח ָלה )( או خانةח  ס  ל   ( سلسلةס 

ָלה ) :     (A) תרביעי טיבהח פ  אא' ) או (قفلةק  'ט   1( رجوع( או ֻרג'ּוע )غطاءע 

 .  קפלהו ח'אנה  2)ראשון ושני(,  ַדְורכאן הם:  אותנו ומששי השמות ש

גם              בהם חשחאת קצרים  שוֻמו קיימים  בספרשונה  B  טיבהאין  כאלה  י מוושחאת.   שירים 

צורת  , أدوار) ַאְדַוארכל היחידות הטקסטואליות שלו הן ש , ח'אנה ללאשח וֻמו, כלומר דֹורכ יםמוצג

 A  A  A...  :כן-עלהוא המבנה שלו  דֹור(.של  םיהרב

גם  קיימי הוא  זחאת שהמבנה המוֻמָושָ ם  במבנים   ,B   A  יקלי שלהם  גם  הנמנע שניתקל  ולא מן 

 .  אתחשוֻמולזאת  בכל יםנחשב אלה יםשיראחרים. 

  א ון האייקה הערבית(, אך  זמובייחודי לו    למעשה)ו  שחוֻמויני אפוא ליאופ    A  B   A   A    המבנה

כך שאפשר לבצעו על  זיהוי השיר כמוושח תלוי כנראה ב  .הזה  ג'אנרשיר לשל    שיוכותנאי הכרחי ל

   ובאופי הטקסט )השפה הספרותית והתכנים שהזכרנו לעיל(.  מקהלהידי 

הואיקליזמו  ניםמאפיילמוושח            נוספים. אחד מהם  חלק    ,באיקאעאת שונים רב  שימוש    ים 

 . התמעט בהם השימוש ואפילו חדל לגמרי 20-שבמאה ה  , איקאעאתהם מורכבים וארוכיםממהם 

מהמנגינות, לעתים ארוכים, שלא מושר בהם הטקסט של  חלקים  קיומם של  סף הוא  ומאפיין נ         

יל"  ןוגמילים סטנדרטיות כ  השיר אלא י"או  (  "הו לילה",  ليل يا)  " יא ל  יל  יא  " ( וילי" , "הו ל  ليلي يا)  " יא ל 

 
ר    1 ו  ָיה דָ מחזור; בָ   –המשמעות המילולית של השמות: ד  'אָנה    ,ןורה הנגזרת מהמילה ָבדָ –נ  ל –גוף; ח  לס    – ה בית; ס 

ָלה  פ  אא' , סיוםנעילהיבה, ש    –שרשרת; ק  'ט   יבה.  חזרה, ש   –ה, כיסוי; ֻרג'ּוע  מכס   –; ע 
ר וכך כתב- בשפה הספרותית השם נ הגה כ  2 ו  שפה המקובלת ב  ההגייה, אך מכאן ואילך נשתמש בצורת  ילנו אותו לעד 

 דֹור.  –ת רהמדוב
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ין י"או ( "הו עין" , عين يا)" ע  ינ    ( והברות أمان) "מאןא  או המילה הטורקית " 3(, , "הו עיני"عيني يا) "יא ע 

י י א" כמו  (.  لي ل   ل   يا)  "ל  ל  ל 

יקה הערבית,  זג'אנרים קוליים אחרים במומאפיין אחרון שנציין הוא דרך הביצוע של המוושח.         

סולנית. אם משתתפת קבוצה בביצוע השיר הרי    כמו דור, קצידה, מוואל וטקטוקה מושרים בשירה

  לעומת זאת הוא ביסודו מקהלתי. המוושח  ביצוע  זה לשירה של פזמון חוזר או מענה מסוג אחר.  

צע ה( جوقة, ְוָקהוַג')המקהלה  אמנם  קבועה יחסית )שהמנגינה משמעות הדבר וי עיקרהיא הגוף המב 

אין פירושו של דבר   .( וממעטת בקישוטיםהמנגינותהבדלים קלים בין נוסחים שונים של  תמיד יהיו  

זמר סולן, אך הביצוע המקהלתי    בפייושר כולו  לא  הוא  שו  א   ,לא ישולבו קטעי סולו   ֻמוושחשבביצוע  

סולן  לביצוע של    ועדר הקשר של יוהשל המוושח  הלחן    ת קביעּואולי    בסיסית. תמיד אפשרות    הוא

 . 20-לעבור מדור לדור ולהגיע )בחלקם( למאה ה חאתשו ֻמוסייעו להם שמסוים 

 
 . דור כולל רק והשני A B  A  A   בנוי על פי המתכונת המבנית ןמוושחאת, הראשו נינציג ש

 ניתוח המוושחאת יתייחס להיבטים הבאים:  

 המבנה הפואטי. .1

 יקלי הכללי של השיר.זהמבנה המו .2

 . והיחסים ביניהם אופן נחלקותו למשפטיםכלומר המבנה הפנימי של חלק מחלקי השיר,  .3

 מודלציות והמהלך המקאמי הכללי בשיר.ההמקאם,  .4

 האיקאע והיחס בינו ובין המלודיה. .5

יקליים של שלושת השירים תוך התייחסות  זהפואטיים והמו  ם מאפייניהבסוף הפרק נציג סיכום  

 שאלת מקורו של ג'אנר המוושח. לחוזרת 

   

'י ַאְסכָ   .1 )א(ַלד  ר ,أسكر   بالذي) ָר ב  כ   ( אני נשבע במי שש 

כרונו של המשורר השיר מביע את ש    .אינם ידועיםשל השיר    מנגינההמילים ומלחין ה  מחבר  שמות

  וסבלו על שדחתה אותו. מיפי האהובה

 להלן הטקסט של השיר  

ب ب   تحتسيه كأس كل       اللمى عذب ِمن أسكر   بالّذي                       ح   و 

د            بما جفنيك كّحل   والّذي                        واقترب   لديهِ  السَّحر   س ج 

ت   ما ِعند     ما ع ن د   دموعي أجرى والّذي                        س ب ب  غير  من أعرض 

 اللهب  بإطفاء الماء أ جدر        فما يمناك ري   صد على ض ع                        

 . המבנה הפואטי1

כולל   זוג    4השיר  כל  צלעות,  של  הדלתות    כוללזוגות  לכל  סוגר(.  )חלק  וסוגר  פותח(  )חלק  דלת 

( חרוז שמאלא"( ולכל הסוגרים )הצלעות הרשומות מ)הצלעות הרשומות מימין( חרוז משותף )"מ  

 אפשר לרשום את המבנה הפואטי של השיר כך: . (מייצג אות כלשהי x- ב", הxמשותף )"

 )אות מייצגת צלע, זהות אותיות משמעותה שהצלעות חורזות(  ב- א / ב- א /  ב-א / ב-א          

 השפה בשיר היא השפה הספרותית.

 
 . היקר כבבת העין ,העין מסמלת את האהוב   3
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לשיר   כָ האזינו  ס  א  'י  ד  )א(ל  הלבנוני  זהמועיבוד  ב  (أسكر   بالذي)  ָר ב  אליקאי  בקישור   באשא-פארוק 

 : ועקבו אחרי הרישום בתווים (12:16שלהלן )זמן תחילת השיר בהקלטה הוא  

https://www.youtube.com/watch?v=jDCA_zGFkbk 

 ראשון  דֹור

 

 

 ب  -لّ  - ذي أس  -ك    -عذ   من ر   -لَّ  ب    -مى        ك          -لَّ كاس  ––– تح     - ت-سي  – ه   و      -ح- بب           
ב             י ––ה    ו        -ח  -ב  ח   -ת  -ס  אס לֻ  –––ת  א -כ  ל -ֻכל             מ  ן ר    - ל   ב  '   מ  ד  ס    -כ    -ע  'י א  ל    -ל   -ד   ב 

 שני  דֹור
 
 
 

 و  - لّ  -ذي  ك   -     حّ - جف ل - ني   -ب  ك  - ما       س        - ج -د  ح   ّّ س    -  ل   ر-دي  –– ه       وق-ت -رب             
ב               ק    -ת  -ר  י    ––ה     ו  סס   -ל    ֻר   -ד  '-ח     ד  א ס               -ג  י    -ב   כ    -מ  'פ  ל    -נ  'י  -ח     -ג  ח   ד  ל     -ל  -כ   ו 

 ח'אנה

 

     
 و -لَّ -ذي     أج    -د  رى   - مو   –––عي   ––––عن  -ما  د   عن           -د - أع  ما  -رض - غي  من ت -  س ر  -بب           

ן ת     -ר    ס  -בב               'י    מ  ע    - ֿדר  -ע  א ד   א  נ   -מ  א ד             ע  י   ––––   נע  -מ  א   דֻ   מּו  ––– ע  '   -ר  ג  'י  א  ל  -ל  -ד   ו 
 

 קפלה

 

     
 ع  ضع            -لى –  صد -ري   –– يم       -نا   -ف  ك    - ما           أج - د -ر    ال     - ب  ما    - إط –فا    ّّ    أّل -لَّ -هب              
ב               ל  -ה  א     ל   א  ט   ––פ  א  -א  ל    ר   - ב  מ  ג-ד   -א  א          'א  א   -   כ    פ  -מ  י     –– יֻמ    -נ  ד    -ר  א –צ   ע ֿד    ע  -ל 

 

 

 

 יקלי של השיר זהמבנה המו. 2

. (יקלי אחדזכל שורה בתווים היא משפט מו)  יקלייםזים ארבעה משפטים מולארבעת הבתים מתאימ

ואילו  שני המשפטים הראשונים והמשפט הרביעי ברובו )מחוץ לשתי התיבות הראשונות שלו( זהים 

הו אם כן המבנה  . ז A'  B   A  A  – יקלי אפשר לרשום כ  זהמשפט השלישי שונה. את המבנה המו

ון והשני  שונה מתחילת הדור הראש  רביעי,המלא של המוושח בשינוי קל: תחילת הקפלה, החלק ה

מכך    .'A-כהקפלה    רשמהנכן  -ועל נובע  אינה  B)הח'אנה  שהשוני  אלא  וסגור  מהשל  טיבהח(  ה 

המשך הדורש  סול  בצליל  בתווים(  מסתיימת  הח'אנה )ראו  סיום  בין  קישור מתאים  ליצור  כדי   .

 שינוי בתחילת הקפלה. הומנגינת הקפלה מתרחש 

כל אחד מהם  זבאשר לארבעת המשפטים המו - )תת  משך  ת שוויחידות  -תת  תישנחלק ליקליים, 

  יחידה מתאימה צלע.-תת לכל. החלוקה הזו תואמת את המבנה הפואטי, (תיבות 3 יחידה כוללת

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jDCA_zGFkbk
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 . המקאם והמודולציות 3

הוא   הָביאתמקאם השיר  )תיבות    דֹור. מנגינת  היא משפט מו6-1הראשון  כפי  קלי אחדיז(  , אשר 

בסעיף הקודם,   סול, ל  3בתיבה    המוביל  נהך, הראשואור  תשוו  יחידות-תתי  תנחלק לששתיארנו 

( זהה  12-7השני )תיבות    דֹור. ה (6תיבה  ב)רה   לקראר   ת יורדהמנגינה    יהשניב, וָביאתע'מאז של  ה

 הצליל הראשון(.  מלבד לראשון )

)תיבות  ב הצפויים  מתרחשים(  18-13ח'אנה  המו  השינויים  המתכונת  פי  המוושחזעל  של    : יקלית 

וצלי  תחוםל  העליי יותר  גבוה  מרבית הח'אנה מצויה בתחום הטטרקורד    .מעבר למקאם אחרלי 

רה. זוהי לא רק עלייה לתחום צלילי גבוה יותר אלא גם מעבר   – דו    –במול  -סי חצי  –הגבוה לה  

סי -ָביאתלמקאם   )הצליל  הח'אנה   . (זמני   טונלי   מרכזמשמש  לה  הצליל  ו בסי   חלףמו חוסייני 

   חוסייני וחוזרת לע'מאז  של ביאת.-מסתיימת בסול, כלומר ניתקת מביאת

מ  כר  יֹוה הוא  המלווה את המנגינ  האיקאע  .עאהאיק.  4 י )ס  ك سماعيאע  יקה  זאיקאע שמקורו במו  (ي ور 

 : ושלשום יהרלהלן הטורקית.  

 ּ 

 

 השימוש ביורכ סמאעי בשיר זה מעניין משתי בחינות: 

  6/8. חשוב להדגיש שזה אינו המשקל המערבי 6/8-הוא ב   והאיקאע 3/4השיר נתון במשקל  .א

שמיניות. יורכ סמאעי מורכב משש פעמות מהירות שאינן מתאגדות לחלקים   3+3-הנחלק ל

 גדולים יותר.  

  , עם להקהביצוע של פיירוז  במיקומו של האיקאע ביחס למלודיה שונה בביצועים שונים.   .ב

האיקאע של  הראשון  תיבה  הדום  בכל  הראשונה  הפעמה  על  אחרות, נופל  במילים  או   , 

האיקאע תואם בדיוק תיבה על פי הרישום בתווים שלעיל. האזינו לביצוע של פיירוז  מחזור  

בקישור שלהלן ד'י   0.52-מהחל    המופיע  ל  "ב  של  הטקסט  את  לשיר  הלהקה  עוברת  שאז 

" ונעשה השימוש באיקאע יורכ סמאעי.   ר  כ  ס   א 

            https://www.youtube.com/watch?v=lVfbKmF3cPU 

    סמאעי    האיקאע יורכ  ,באשא-לעומת זאת, בביצוע ששמענו קודם לכן, בעיבודו של פרוק אל             

   .פעמה אחת מוקדם יותר מתחיל             

 

כָ מניתוח המוושח   ס  'י א  ד  )א(ל  כולל את כל חלקי המוושח על פי  הוא    קצרשלמרות ארכו העולה    ָר ב 

חריג לא רק בלחן השונה שלו אלא גם בעלייה שיש    B, כאשר  A B  A  A,  המתכונת שתיארנו במבוא

יותר גבוה  צלילי  כולל    ,בו לתחום  אמנם למקאם מאוד קרוב למקאם השיר -ובמודולציה שהוא 

  .יאתב

 

יַד ל  .2                                     'יד-ַיא ַוח   (יופיוהו המיוחד ב ,الغيد وحيد يا) ע 

ים". זהו שיר קצרל"קָ כן הוא נחשב   עלו ,אינם ידועים הזה מחבר המילים והמלחין של השיר   ד 

אר, או במלים אחרות, ו  ד    A  B A המלא של המוושח יקליזהמואת המבנה  חסר הוא הכולל רק א 

https://www.youtube.com/watch?v=lVfbKmF3cPU
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A.  יקלי הוא זכלומר המבנה המו מנגינה.הבביצוע שנשמע מושרים שני אדואר, שניהם באותהA    

A.   

 להלן הטקסט של הדור הראשון: 

ِحيد   يا ك ف ِريد   يا         الِغيد   و  ر   ع ص 

ك ت ِطل ال          ِسيد   يا ِوالن بِي                                          ر   ه ج 

 

כ( ידxב )א= -ב / א –. הדור כולל שני זוגות של צלעות שחריזתן א המבנה הפואטי. 1  ; ב=ר 

 

 :ולהקת זמרים ונגנים לבנונית  זפיירּובביצוע  לשירהאזינו 
 

ZqQ-https://www.youtube.com/watch?v=3GCfMIq 

 בתווים:  השירלהלן רישום 

 

  

 

 و      يا  - حيد و يا -حي-دل غيد    –––––    ف     يا- عص ريد ––  رك     –––     ف    يا  -ريد  عص  –  رك –––  

כ  –––   צ     ––ר  ידע  כ    –––פ      י א      -ר  יד  ––ר  צ    ר  ל   –––––פ      י א    -ע  'יד  ד  י-ע  יד -ח   י א ו       -ו  י א ח 

 

 

 ون   ––ن   –  ون بي-ن -بي – يا  –سيد  –––––ال      ت -طل –ه ج  –– رك    ––––ت  ال      - ط ل –  ه ج   –رك  –––   

כ –––    '  –– ר  ג  ל –ה  א      -ט  כ  –––––ֻת  ל  ג'   ––ר  ל–ה  א   -ט  יד –––––ֻת  ל  י –י א–ס  י  -נ   - ב  נ   ב  נ            ––נ   –ו   ו 

 

 המנגינה פותחת ב  .בלבד, אין בו מודולציות למקאמאת אחרים  ֻהזאםהשיר במקאם    :המקאם

ֻהזאם )צליל האוקטבה( של  הג'ואב  בקראר,    גבוה,  ה  מיומסיימת  היורד של הכללי    ןכיוונמוך. 

גבוה ומסיים )בסוף    המנגינה נחלקת לשני חלקים. הראשון מתחיל ב  .אינו אופייני לֻהזאם   המנגינה

נמוך שבו    מיוהשני )השורה השנייה(, מוביל לקראר   ,השורה הראשונה( בסול, הע'מאז של הוזאם

 מסתיים השיר.  

 

המנגינה חלקים  :מבנה  לשני  נחלקת כאמור  אחת(  המנגינה  שורה  חלק מתאימה  אחד  )לכל  כל   .

מתחיל  מהחלקים   הראשון  המשפט  הראשונה(  )השורה  הראשון  בחלק  משפטים.  משני  מורכב 

יציב וביל לצליל  )בסוף התיבה השנייה(, המשפט השני זהה ברובו לראשון אך מ   מי-ומסתיים ב

שונה לגמרי )השורה השנייה(    החלק השני של המנגינה(.  הראשונה  סול )סוף השורהיחסית, הע'מאז  

מהראשון בצליליו אך יש בו דמיון מבני לראשון. גם בחלק זה המשפט הראשון מתחיל ומסתיים  

יש אפוא    . מילצליל יציב, הקראר    , והמשפט השני זהה ברובו לראשון אך מוביל  באותו צליל, לה  

   סימטריה בין שני חלקי המנגינה.

שכה של כל אחת מ    .יחידות שוות משך-ורכב משתי תתהתבוננות בכל משפט לעצמו מגלה שהוא מ

, כל תיבה היא המשפט הראשון במנגינה כולל את שתי התיבות הראשונות  ,בדיוק תיבה. למשלמהן  

המו המבנה  משפט.  המבנה  זמחצית  את  תואם  הזה  מושריקלי  במלואו  במשפט  זוג   ותהפואטי. 

   בכל תיבה צלע אחת.   -צלעות

 

https://www.youtube.com/watch?v=3GCfMIq-ZqQ
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'קיל )בשיר הוא   . האיקאעהאיקאע מאעי ת   ( سماعي ثقيلס 

 
.  כל תיבה היא מחזור איקאע(   ,)בתווים   האיקאע ו  ישנה התאמה ברורה בין המשפטים המלודיים

. בפתיחת מחזור איקאעללתיבה, כלומר  מחצית משפט מלודי מתאימה בדיוק  כפי שתיארנו למעלה,  

-שניהם פותחים בתת  :כל מחזור איקאע יש גם התאמה בין הקצב של המלודיה ומבנה האיקאע

 במלודיה זה מקצב של רבע + שמינית.  .יחידה של שלוש שמיניות

ל  המוושח  לסיכום,   יד   ח  ו  'יד-י א  קצר  ע  שיר  מודולצ  הוא  מאוד    יות,ללא  מלודי  ארגון  ברור  בעל 

 שיש בו תיאום גבוה בין המבנה המלודי והאיקאע.   וסימטרי

, נחזור אל שאלת מקורו של המוושח של ימינו ונבהיר מוושחאת נילסיום, לאחר שהכרנו ש             

לטענה ש  הנימוקים העיקריים  העות'מאני.  בקצרה את  העולם  בהשפעת  נוצר  אנדלוסי אלא  אינו 

הפואטי  ה תבנית הבסיסי  מבנה  פי  על  שורות  חמש  בני  בתים  מספר  כלל  האנדלוסי  המוושח  של 

בצורתו השלמה יותר הופיעו שתי שורות    ..  .  א  א  ד  ד  ד    א    א  ג  ג  ג    א    א  ב  ב  ב    החריזה הבאה:

שניתחנו   המבנים הפואטיים שמצאנו במוושחאתא א. היתה חריזתן שהקדימו את הבית הראשון ו

ימינו.   של  במוושחאת  כלל  מצוי  אינו  האנדלוסי  המוושח  של  המבנה  ולמעשה,  לגמרי  שונים  היו 

לומר  י,  A  B  A  Aיקלי  זבאשר למבנה המו ג'אנר ערבי   שניש  בשום  זה אינו מצוי  דברים: מבנה 

זהו מבנה נפוץ ביותר המאפיין מספר     15- לעומת זאת, מאז המאה ה  ,יקה העות'מאניתזבמו.אחר

הטקסטים של המוושח   שורות שחריזתן א א ב א(.  4והוא תואם מבנה טקסטואלי זהה )  ,ג'אנרים

יקלית  זיקלי שלו מעיד על קשר חזק לתרבות המוזמלמדים אותנו על כן שאינו אנדלוסי והמבנה המו

    העות'מאנית. 

 


